Warunki promocji Zwrot kasy ZLX 2019 (tłumaczenie):
1.
Chcąc wziąć udział w Promocji „Zwrot kasy ZLX 2019”, Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
niniejszych warunków.
2.
Promocja „Zwrot kasy ZLX 2019” trwa od 01.05.2019 do 30.06.2019 r.
3.
Promocja kierowana jest wyłącznie do osób prywatnych. Nie mogą w niej brać udziału pracownicy
Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zostanie wykluczony z promocji i nie zostanie dokonany zwrot
gotówki.
4.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Promocji jest zakup pary (dwóch sztuk) zestawów
głośnikowych Electro-Voice serii ZLX. Ramy czasowe uwzględniające zakup określone są przez czas trwania
Promocji w punkcie 2.
5.
Aby wziąć udział w Promocji należy na stronie internetowej www.promo-ev.com zarejestrować kod
akcji (podany na ulotce dołączonej do zakupionego produktu), przesłać skan dowodu zakupu (paragon lub
faktura z wyszczególnionymi produktami zgodnie z pkt. 2), oraz podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres
wraz z kodem pocztowym, kraj, numer telefonu, adres email). Aby zwrot gotówki został zrealizowany,
Uczestnik musi podać szczegóły dotyczące zakupu (typ, data zakupu, kraj) oraz wprowadzić numer konta
bankowego. Dowód zakupu stanowi skan oryginalnej faktury wystawionej przez autoryzowanego sprzedawcę.
Faktury potwierdzające zakup, wystawione przez osoby prywatne, nie będą uwzględniane. Bez dowodu zakupu
Uczestnik nie otrzyma zwrotu gotówki. Zwrot gotówki za zakup nastąpi za pomocą przelewu na podany numer
konta bankowego.
6.
Zakup musi zostać zrealizowany w dowolnym kraju dokonującym sprzedaży na obszarze Europy.
Zakup zrealizowany w innych krajach nie kwalifikuje do zwrotu gotówki. Wykaz krajów objętych Promocją
zawiera załącznik do niniejszego dokumentu.
7.
Organizator, o którym mowa w paragrafie 13, zakłada, że każdy Uczestnik Promocji ukończył 18 lat,
zaś jeśli tak się nie stało, że rodzic lub prawny opiekun Uczestnika wyraził zgodę na jego udział w Promocji na
Warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
8.
Udział w Promocji ograniczony jest do minimum 1 pary (2 sztuk) i maksimum 3 par (6 sztuk) zestawów
głośnikowych Electro-Voice serii ZLX na osobę w czasie trwania Promocji.
9.
Promocja obejmuje następujące zestawy głośnikowe:
a. F.01U.272.255 ZLX-12 (pasywny zestaw głośnikowy)
b. F.01U.272.256 ZLX-15 (pasywny zestaw głośnikowy)
c. F.01U.314.963 ZLX-12P (aktywny zestaw głośnikowy)
d. F.01U.314.964 ZLX-15P (aktywny zestaw głośnikowy)
e. F.01U.348.781 ZLX-12BT-EU (zestaw głośnikowy Bluetooth)
f. F.01U.348.782 ZLX-15BT-EU (zestaw głośnikowy Bluetooth)
10.
Zwrot gotówki obejmuje zestawy głośnikowe ZLX zakupione w trakcie trwania Promocji. O zwrot ten
można ubiegać się do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Prawo do zwrotu gotówki nie może być przekazane innemu
Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących warunków Promocji
oraz wypłaty równowartości lub kwoty przewyższającej wartość zakupionego sprzętu w dowolnym czasie, w
trakcie trwania Promocji.
11.
Za wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z Promocji lub zwrotu gotówki odpowiedzialność
ponosi Uczestnik Promocji. Wypłata środków nastąpi na drodze przelewu bankowego w walucie EUR.
Uczestnik Promocji ponosi koszt wszelkich opłat manipulacyjnych związanych z obsługą konta bankowego i
przelewów. Firma Bosch nie ponosi tym samym żadnych kosztów związanych ze zwrotem środków. To samo
dotyczy ewentualnych strat z tytułu przewalutowania otrzymanych środków pieniężnych.
12.
Jeśli to konieczne, Uczestnik – po przekazaniu swoich danych osobowych i dowodu zakupu opisanych
w punkcie 4 – zostanie powiadomiony przez firmę Bosch lub jej autoryzowanych partnerów o akceptacji
wniosku. W przypadku, gdy brakuje danych Uczestnika, a w związku z tym firma Bosch lub jej autoryzowani
partnerzy nie mogą zrealizować zwrotu kosztów za pośrednictwem przelewu bankowego, Uczestnik traci
możliwość ubiegania się o zwrot gotówki 2 miesiące po zakończeniu Promocji, nie później niż 31 sierpnia 2019
roku. Tak samo dzieje się w przypadku nieprawidłowych danych bankowych uniemożliwiających przelanie
środków na rachunek bankowy Uczestnika. Firma Bosch w żadnym przypadku nie jest zobligowana do
ponownego zlecenia wykonania przelewu. We wszystkich sprawach, decyzja Organizatora jest decyzją
ostateczną i wszelkie odwołania od niej nie będą brane pod uwagę.
13.
Organizatorem jest firma Bosch Sicherheitssysteme GmbH, ST-CO/MKC3-EU, Robert-Bosch-Ring 5,
85630 Grasbrunn, Niemcy.
14.
Dane Uczestnika będą przechowywane i wykorzystywane jedynie w czasie trwania Promocji.
Przystępując do Promocji Uczestnik deklaruje swoją zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych

do celów Promocji. Obowiązuje deklaracja o ochronie danych przez firmę Bosch, znajdująca się na stronie
www.bosch.com.
15.
Uczestnik wyraża zgodę na dopisanie do Newslettera przy pomocy zaznaczenia odpowiedniej rubryki.
16.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Monachium w Niemczech. Prawem właściwym
jest prawo niemieckie z wyjątkiem norm kolizyjnych.
17.
Spółka Audio Plus sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 100, nie występuje jako strona i
nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powyższej Promocji, jedynie informuje o niej swoich Partnerów,
Klientów i potencjalnych Klientów.
ZAŁĄCZNIK
Lista krajów uczestniczących w Promocji:
Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael,
Włochy, Kazachstan, Kosowo, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luxemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako,
Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Królestwo, Watykan.

